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„Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.“ (Ž 113)

Milí bratia a sestry!
Prorok Amos napomína národ, v ktorom vládne nespravodlivosť
a vykorisťovanie. Kupci už neslávia sviatky, sú pre nich záťažou. Už
nedokážu oslavovať Pána Boha, ktorý je tiež výčitkou a prekážkou ich
šťastia. Žijú len pre zisk a rozmýšľajú len nad tým, ako čo najviac získať
akýmkoľvek spôsobom. Ich modlou, božstvom sa stal majetok a láska
k nemu. Najradšej by slávili sviatky majetku.
Pán neodsudzuje majetok. Odporúča: Robte si priateľov z nespravodlivej
mamony. Peniaze nie sú prekážkou na ceste do neba, ale láska k nim. Keď ich
má človek radšej ako Pána Boha. Majetok sa môže stať kľúčom k nebu. Keď
je rozdeľovaný

pre chudobných. Pán Boh dal do sveta vyváženosť. Sú

chudobní, ktorí nemajú a sú tí, ktorým Pán Boh doprial, aby sa mali s čím
deliť. Tak sa navzájom ťaháme do neba. Nemáme pozerať na majetok
bohatých, ale na ten náš. Aj od nás sú chudobnejší a aj my máme priestor
pomáhať. Pán Boh sa vo veľkodušnosti predbehnúť nedá, ale vidí náš úmysel.
Či rozdávame z vypočítavosti, alebo pre dobro druhých.
Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

25. nedeľa v Cezročnom období 22. 9. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej

Pondelok
Sv. Pia z Pietrelciny,
kňaza, spomienka.
Utorok
Streda
Štvrtok
Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov, ľubovoľná
spomienka
Piatok
Sv. Vincenta de Paul,
kňaza, spomienka.
Sobota
Sv. Václava, mučeníka,
ľubovoľná spomienka.

6.00
18.15

Za Božiu pomoc pre Žofiu
Za rodiny Jesenských a Chorvátových

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15

+ Ladislav
Za BP pre ružu č. 4 Kráľovnej rodiny
+ Albín Zbeľa 1. výročie
Za BP pre deti a vnúčatá
+ Barborka
Za BP pre modliacich sa za kňazov
a biskupov

6.00
18.15

Za BP pre Justínu a deti s rodinami
Za rodinu

6.00 + Emil
14.00 Majkut – Gáliková
14.00 Šroba – Gibaštíková (Zábiedovo)
16.00 Ďurčák – Mačorová
18.15 Peter Schifferdecker
Nedeľa
7.00 Za starostov a primátorov
26. nedeľa v Cezročnom
8.30
období
10.30 Za veriacich
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme podľa nového rozpisu:
Jilemnického, Nábrežie Ľudovíta Štúra. Pán Boh zaplať za upratovanie
a trpezlivosť.
Nový akolyta ustanovený dekrétom biskupa:
Pán Štefan Bača bol 14. 9. 2019 na sviatok Povýšenia sv. Kríža ustanovený
za akolytu. Prosím o modlitby za jeho službu!
OZNAM o prvej svätej omši
vo vynovených priestoroch našej cirkevnej školy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej v spolupráci s farským
úradom vás všetkých pozýva v stredu dňa 25. septembra 2019 o 7.00
hodine na prvú sv. omšu v katolíckej škole v tomto školskom roku 2019/2020
vo vynovených priestoroch. Príďte všetci s nami chváliť eucharistického
Krista za dar katolíckej školy v našom meste!

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (23. 9.) – Sob. (28. 9.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (29. 9.): sv. omša o 9.00 a o 18.15 hod.
Nemocnica-kaplnka: sv. omše sú v pondelok, v stredu a v piatok o 16.00
hodine. V nedeľu o 7.00 hodine.
Dom Charitas sv. Františka z Assisi: sv. omša v nedeľu o 10.30 hodine.
Vešpery budú každý pondelok po sv. omši o 17.00 hodine.
Adorácia bude vždy vo štvrtok do 19.00 hodiny.

Pripomíname si vo františkánskom kalendári ...
23. 9. - spomienka na sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu.
POZÝVAME VÁS ...

Pozvánka na Trstenskú organovú jeseň
Trstenská organová jeseň začína túto nedeľu 22. septembra 2019 o 16.00
hodine vo farskom kostole v Trstenej koncertom majstra Davida di Fiore.
Tešíme sa na vás!
Pozvánka na verejnú prednášku o SNP vo svetle nových poznatkov
Mesto Trstená v spolupráci s farským úradom vás srdečne pozýva na
prednášku s názvom: „75. výročie Slovenského národného povstania
a Trstená vo svetle novoobjavených poznatkov“ Prednáška sa uskutoční
v kinosále Domu kultúry v stredu dňa 25. 9. 2019 o 16,00 hodine. Autorom
prednášky je Marek Ďurčo. Prednáška prezentuje dejiny nášho mesta v roku
1944 a sústreďuje sa na historické udalosti Slovenského národného povstania
tak, ako sa odohrali v konkrétnych dobových súvislostiach v Trstenej.
Prednáška je postavená predovšetkým na prezentácii doteraz
nepublikovaných a nezverejnených nových informácií o našom meste, ktoré
boli získané predovšetkým archívnym výskumom. Veríme, že táto prednáška
bude pre vás hodnotná, pretože jej primárnym cieľom je posilniť historické
povedomie našich občanov o našej národnej minulosti, z ktorej by sme sa
mali vždy poučiť. Tešíme sa na vás!
Trstenská organová jeseň pokračuje
Ďalšie vystúpenie v rámci Trstenskej organovej jesene bude v nasledujúcu
nedeľu dňa 29. septembra 2019 o 16.00 hodine vo farskom Kostole sv.
Martina v Trstenej. Vystúpi: Roman Gryń (Poľsko) na trúbke a Bogdan
Narloch (Poľsko) hrou na organ. Budú prezentovať diela od viacerých
autorov: J. Clarke, J. S. Bach, A. Vivaldi, V. Vavilov, F. Chopin, K.
Kurpiński. Srdečne vás pozývame!

Pozvánka na púť do Šaštína s ružencom
Farský úrad a Ružencové bratstvo v Trstenej vás srdečne pozýva na 13. púť
Ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne dňa 5. októbra 2019. Svätú omšu bude celebrovať náš emeritný otec
biskup Mons. Andrej Imrich. Program si môžete pozrieť na plagáte a prihlásiť sa
môžete v sakristii farského kostola alebo na telefónnom čísle, ktoré je uvedené
na plagátoch. Odchod autobusu bude o 4.30 hodine ráno spoza farského kostola
v Trstenej. Príďte medzi nás!
Utorok

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30
+ Alojz Leginus

Štvrtok
Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov, ľubovoľná

Ústie

16.30

Na úmysel celebranta

Zábiedovo

17.30

+ Lea Galčáková, 1.
výročie

Zábiedovo

14.00

Šroba – Gibaštíková

Ústie
Zábiedovo

09.00
10.30

spomienka
Piatok
Sv. Vincenta de Paul,
kňaza, spomienka
Sobota
Sv. Václava, mučeníka,
ľubovoľná spomienka.
Nedeľa
26. nedeľa v Cezročnom
období 22.09.2019

OZNAMUJEME VÁM ...
Informácia o postupnom zákaze hazardných hier
v našej farnosti a meste
Na základe Petície občanov proti hazardným hrám a hracím automatom, ktorá
sa realizovala v meste Trstená aj v spolupráci s farským úradom, a po jej
prešetrení a prerokovaní mestským zastupiteľstvom, bolo dňa 10. septembra
2019 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trstenej schválené Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín na území
mesta Trstená. Týmto VZN sa zakazujú všetky hazardné hry a hracie automaty
na celom území mesta Trstená s účinnosťou od 1. októbra 2019 s tým, že herne
a kasína, ktoré mali vydané licencie ešte pred účinnosťou VZN, svoju činnosť
musia postupne ukončiť do roku 2021.
Touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili petície za
pomoc a spoluprácu. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili toto dobré dielo svojím
podpisom, modlitbou, dobrovoľným zbieraním podpisov a akoukoľvek obetou!!!

